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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  546/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση  
στην υπ’ αριθµ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος 
Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατασκευή νοτίου πεζοδροµίου οδού Ναυαρίνου:  
α) Έγκριση µελέτης  
β) Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο. 

 

Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν το µε αριθµ. πρωτ. 30519/15-12-2009  
έγγραφο του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και η µε 
αριθµ. πρωτ. 30550/15-12-2009 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου, τα οποία αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  

«αριθµ. πρωτ. 30519/15-12-2009 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  µελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ  
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» 

 
Σας υποβάλλουµε για έγκριση µελέτης της κατασκευής του  νότιου πεζοδροµίου της 

οδού Ναυαρίνου από την οδό Τσαµαδού έως την οδό Ερυθρού Σταυρού (εστιατόριο 
‘’Βυθός’’) συνολικού µήκους περίπου 1.032,00µ 

 

Σηµειώνεται ότι στο παραπάνω περιλαµβάνονται: 

1. τα τµήµατα συνολικού µήκους  περίπου 776.00µ τα οποία εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα του Λιµενικού Ταµείου. Πιο αναλυτικά α) το τµήµα του νότιου 
πεζοδροµίου επί της οδού Ναυαρίνου από την οδό Τσαµαδού εως την οδό Ακρίτα  
έχει µήκος  περίπου 357.00 µ. και β) το τµήµα του νότιου πεζοδροµίου  επί της οδού 
Ναυαρίνου από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου   έως     την οδό Παλιγγενεσίας  έχει  
µήκος περίπου  419,00µ. 

2. τα τµήµατα συνολικού µήκους  περίπου 256.00µ τα οποία εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα του ∆ήµου Καλαµάτας. Πιο αναλυτικά α) το τµήµα του νότιου 
πεζοδροµίου  της οδού Ναυαρίνου από την οδό Ακρίτα έως την οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου  έχει µήκος περίπου  133,00µ.. και β) το τµήµα του νότιου πεζοδροµίου  
επί της οδού Ναυαρίνου από την οδό Παλιγγενεσίας έως την οδό Ερυθρού Σταυρού   
µήκους περίπου  123,00µ 

 
Η µελέτη έχει συνταχθεί συνολικά για όλο το τµήµα του νότιου πεζοδροµίου, ώστε το 

έργο να εκτελεστεί ενιαία µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Καλαµάτας, ύστερα από 
Προγραµµατική Σύµβαση  η οποία θα υπογραφεί µε το Λιµενικό Ταµείο. 

 
Η µελέτη περιλαµβάνει : 

• τα Σχέδια Κατασκευής, 

• την Τεχνική Μελέτη, 

• τον Προϋπολογισµό του Έργου,  

•  την Ε.Σ.Υ. και Γ.Σ.Υ.. 
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Κρίνεται επιτακτική ανάγκη µετά τα έργα του Φωτισµού της οδού Ναυαρίνου και 
κατασκευής του Ποδηλατοδρόµου  να κατασκευαστεί το νότιο πεζοδρόµιο της οδού 
Ναυαρίνου από την οδό Τσαµαδού έως την οδό Ερυθρού Σταυρού (εστιατόριο ‘’Βυθός’’) ,  
να αποµακρυνθούν όλες οι τυχόν αυθαίρετες  παρεµβάσεις των γειτνιαζόντων ιδιωτών από 
το πεζοδρόµιο και να αποδοθεί µε ασφάλεια στη χρήση των πεζών. 

 

  

Καλαµάτα        - 12 - 2009 Καλαµάτα      14 - 12 - 2009 Καλαµάτα      14 - 12 - 2009 
   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤ. 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ∆ΟΜ. ΕΡΓΩΝ 
Τ.Ε. 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

(Το παραπάνω έγγραφο συνοδεύει η υπ΄ αριθµ. 93/2009 σχετική µελέτη που έχει συνταχθεί 
από το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου) 

 

 (αριθµ. πρωτ. 30550/15-12-2009 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

ΘΕΜΑ:"2β) ΣΥΝΑΨΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ" 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1.Την ανάγκη υλοποίησης του έργου:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ".        

 

2.Την σχετική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

3.Την υπ'αριθµ. 238/09 Απόφαση Λιµενικής Επιτροπής Ν.Μεσσηνίας. 

 

                                                          Εισηγούµεθα 

 

1.Την έγκριση του συνηµµένου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 

Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας, προκειµένου να υλοποιηθεί το 

έργο:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ" 

 

2.Τον ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 

προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 9.   

Απαιτούνται δύο (2) εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές τους  εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 

πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής. 

 

                                                     Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                          ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 (Το παραπάνω έγγραφο συνοδεύει σχέδιο της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης)» 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος λέει τα εξής:  

 
Μας αφορά το έργο της κατασκευής του νοτίου πεζοδροµίου της οδού 
Ναυαρίνου, σε µία περιοχή όπου είναι στο Λιµενικό Ταµείο, οπότε θα πρέπει 

να συνάψουµε µια προγραµµατική σύµβαση µε το Λιµενικό Ταµείο για την υλοποίηση του 
έργου αυτού. Έτσι προτείνεται προς το Σώµα να εγκριθεί η προγραµµατική σύµβαση και να 
οριστούν δύο (2) εκπρόσωποι από το ∆ήµο Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
έτσι όπως προβλέπεται µέσα στη σύµβαση. Να µην πω λεπτοµέρειες τώρα, νοµίζω ότι είναι 
µέσα στην εισήγηση αυτά τα πράγµατα, για το αντικείµενο δηλαδή της προγραµµατικής 
σύµβασης.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, εξελίσσεται διαλογική 
συζήτηση ως εξής:  
 

 
Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;  
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
 Να µην µακρηγορήσω, δεν υπάρχει αντίρρηση.  
Εδώ και 2 χρόνια, πιθανόν και παραπάνω, επιµένουµε στην ανάπλαση της 

παραλιακής ζώνης και στην ανάπλαση τουλάχιστον του πεζοδροµίου όπως είναι αυτό σήµερα. 
Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που εισακούστηκε από τη ∆ηµοτική Αρχή αυτή η προτροπή άσχετα αν 
πιστεύουµε ότι τα χρήµατα τα οποία αυτή τη στιγµή διατίθενται σε πρώτη φάση είναι πάρα 
πολύ λίγα. 200.000 € από ΣΑΤΑ και 200.000 από το Λιµενικό Ταµείο. ∆εν πιστεύω ότι είναι 
ικανά, σ΄ ένα προϋπολογισµό… Είναι 900 τόσες χιλιάδες κ. ∆ήµαρχε δεν είναι ….      
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συν την έκπτωση την οποία θα πάρουµε … 

 
Ε δεν θα πάρετε 45% κ. ∆ήµαρχε, δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν θα πάρετε 
45% εκτός και αν θέλουµε να … Πιστεύω ότι θα πιέσουµε λίγο η επίβλεψη 

να είναι πιο σκληρή.  
Θέλω µία παρατήρηση µόνο να κάνω, έχοντας υπόψη τη  µελέτη, µία παρατήρηση. Γιατί ο 
ποδηλατόδροµος συνεχίζει ευθεία µπροστά, Νίκο για σένα το λέω, γιατί συνεχίζει ευθεία 
µπροστά και γιατί δεν γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις που γίνονται στην κεντρική πλατεία και 
στην παραλιακή ζώνη;  
 
Φωνή: ∆εν έχει το πλάτος εκεί. 

 
Πως δεν έχει, το ίδιο πράγµα είναι, ίδιο µπάσιµο κάνει. Τα 2 – 2 ½  µέτρα 
µπροστά θα γίνει η θέση της στάθµευσης  και από πίσω ακριβώς θα περνάει 

το ποδήλατο. Στο ποδηλατόδροµο έτσι όπως έχει φτιαχτεί σήµερα θα τοποθετηθεί η 
στάθµευση, πιθανώς να πάρει και ½  µέτρο ακόµα, και ακριβώς από πίσω  θα περνάει ο 
ποδηλατόδροµος. Γιατί αυτή η απλή κίνηση η οποία αποτυπώνεται πολύ εύστοχα στην 
πλατεία, δεν µπορεί να γίνει και στην παραλιακή ζώνη; Τι θα πρέπει µπροστά από τη στάση να 
περνάει το ποδήλατο; Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τραγικό, διορθώνεται και µπορεί 
εύκολα να γίνει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τσερώνης. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε έχω και κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράµµατος καταθέσει 
την πρόταση για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης για το κοµµάτι από 

Γυµνάσιο Παραλίας µέχρι το Βυθό µέχρι την Ανάσταση, σ΄ αυτό το τµήµα, και έχω πει ότι εκεί 
υπάρχουνε καταστήµατα που εξυπηρετούν τραπεζοκαθίσµατα κάτω από το πεζοδρόµιο, το 
νότιο πεζοδρόµιο.  

Θυµάµαι µια µόνιµη διαµάχη µε το ∆ήµο κάθε άνοιξη κάθε αρχή καλοκαιριού για το πώς πρέπει 
να γίνει, πως πρέπει να διευθετούνται οι χώροι κ.λ.π. και είχα προτείνει κατά τη συζήτηση του 
τεχνικού προγράµµατος ο ∆ήµος να παραδώσει τη µελέτη ανάπλασης στους καταστηµατάρχες 
και αυτοί µε δικά τους χρήµατα να την υλοποιήσουνε, ο καθένας στο κοµµάτι που κατέχει. Και 
το λέω αυτό γιατί έτσι και αλλιώς οι καταστηµατάρχες κάνουνε τα ‘έξοδα και της 
πλακόστρωσης του χώρου, µιλάω για πιο νότια από το πεζοδρόµιο το οποίο συζητάµε… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Από Βυθό και πέρα … 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Όχι, όχι. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι Βυθό;  

 
Από Γυµνάσιο Παραλίας µέχρι Βυθό. Υποβάλλονται λοιπόν σε έξοδα και για την 
πλακόστρωση και για τη φύτευση  και για τον ηλεκτροφωτισµό και για τη 

σκίαση. Αφού λοιπόν κάνουνε που κάνουνε τα έξοδα αυτοί, θα µπορούσε ο ∆ήµος να τους 
δώσει µια κατεύθυνση, όχι οµοιόµορφη, είµαι κατά του οµοιόµορφου, να συζητήσει µαζί τους 
και έτσι να υλοποιήσει ο ∆ήµος ένα έργο χωρίς να βάλει χρήµατα. Ο ∆ήµος να βάλει µόνο τα 
χρήµατα που θα βάλει τώρα για το νότιο πεζοδρόµιο, το οποίο είναι υποχρέωσή του άλλωστε. 
Και δεν καταλαβαίνω γιατί µια τέτοια πρόταση η οποία ήτανε αδαπάνως για το ∆ήµο δεν έτυχε 
της αξιοποίησής της από τη δηµοτική Αρχή. αυτό αναρωτιέµαι.  

Φυσικά και θα πρέπει να γίνει το πεζοδρόµιο για το οποίο συζητάµε σήµερα αλλά δεν 
καταλαβαίνω γιατί δεν έδωσε κατεύθυνση, δεν καθοδήγησε τους καταστηµατάρχες να κάνουν 
µια συνολική ανάπλαση µε δικά τους χρήµατα. και σηµειωτέον δεν είχαν αντίρρηση οι 
άνθρωποι. Εµείς θέλαµε λέει να µας πει ο ∆ήµος τι να φτιάξουµε και δεν έχουµε πρόβληµα, 
αφού τα χαλάµε κάθε χρόνο τα λεφτά αυτά για την πλακόστρωση για τον ηλεκτροφωτισµό για 
τη φύτευση και για τη σκίαση.  

Θα συµφωνήσω βέβαια µε το να γίνει το νότιο πεζοδρόµιο αλλά θα µπορούσε όµως ο ∆ήµος  
να αξιοποιήσει και την προσφορά των καταστηµαταρχών.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας ο ∆ηµήτρης.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούν να συνεισφέρουν και τώρα. 

 
Ναι αλλά θέλουν τη µελέτη όµως, που είναι η µελέτη; Έπρεπε να είναι 
συνδυασµένη µε το πεζοδρόµιο.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπάκα ορίστε. 

 
Θα βοηθήσω για να διορθώσω το φίλο τον Ντίνο. Το νότιο πεζοδρόµιο δεν 
είναι στη δικαιοδοσία του ∆ήµου, είναι στο Λιµενικό Ταµείο. Από χρόνια λέµε 

ότι τα Λιµενικά Ταµεία, η πόλη της Καλαµάτας είναι περίκλειστη πόλη, όλη η παραλιακή ανήκει 
στο Λιµενικό Ταµείο. Εµείς καλώς κάνουνε και επεµβαίνουµε και επενδύουµε γιατί είναι 
φυσικός πόρος η θάλασσα για το ∆ήµο µας, η επικοινωνία ολόκληρη.  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  
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∆υστυχώς τα Λιµενικά Ταµεία επί τόσων κυβερνήσεων που έχουν περάσει, όλες οι συζητήσεις 
που γινόντουσαν και στην ΚΕ∆ΚΕ ¨ναι φτάνουµε θα υπογράψει ο Υπουργός, ναι φτάνουµε θα 
υπογράψει ο Υπουργός, θα περάσουνε στη διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨, δεν έχει 
γίνει τίποτα µέχρι τώρα. Και ερχόµαστε αυτή τη στιγµή να διαµορφώσουµε εµείς την 
ιδιοκτησία του Λιµενικού Ταµείου το οποίο εισπράττει αυτό τα χρήµατα από τις χρήσεις των 
καταστηµάτων  ….. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Έχει προγραµµατική σύµβαση … 

 
Ναι. Και κάνουµε εµείς προγραµµατική σύµβαση ………...     
 

ΣΠΙΝΟΣ: Όχι. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι το Βυθό είναι Λιµενικό Ταµείο.  

 
Είναι Λιµενικό Ταµείο, τα παίρνει αυτό.  
Ερχόµαστε λοιπόν τώρα και λέµε ¨Ξέρετε κάτι αγαπητοί συνδηµότες, το 

Λιµενικό Ταµείο είναι ένας εισπρακτικός µηχανισµός του κράτους, καλά κάνει και παίρνει τα 
έσοδα από τους καταστηµατάρχες, εµείς πάλί από την άλλη για να βελτιώσουµε την αισθητική 
τη πόλης γιατί νιώθουµε ότι αυτό είναι δικό µας πράγµα, ερχόµαστε και επενδύουµε αυτά τα 
χρήµατα¨. 

 
∆ηµήτρη µε συγχωρείς.  Σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας πολλά από τα έσοδα 
αυτά των καταστηµαταρχών πάνε σε άλλες περιοχές του νοµού, γιατί το 

Λιµενικό Ταµείο είναι του νοµού Μεσσηνίας.     
   
Λοιπόν ένας τραγέλαφος θεσµικός, πολιτικός και ένα οικονοµικό αλαλούµ. 
Είναι απλά τα πράγµατα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε το νέο ¨Καποδίστρια¨ 

πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγµατα και η ΚΕ∆ΚΕ πρέπει να συµβάλλει σε αυτό και η 
Τοπική Ένωση, να περάσουν αυτά ως περιουσιακά στοιχεία στη διαχείριση του ∆ήµου 
Καλαµάτας και τους εκάστοτε ∆ήµου. Καλή κίνηση που κάνετε, βεβαίως και πρέεπι να γίνει 
αυτό, είναι ένα έργο το οποίο το έχει ανάγκη η πόλη, αλλά για τα υπόλοιπα, για τα οικονοµικά 
να ξέρετε τη διαφορά την πληρώνουν οι δηµότες και οι δηµότες δεν εισπράττουν τίποτε.  ∆εν 
είναι καθαρή η παραλία, λένε οι δηµότες ¨Τι κάνει ο ∆ήµος;¨, δεν είναι καθαρά τα πεζοδρόµια 
¨Γιατί; Τι κάνει ο ∆ήµος;¨, δεν είναι οι καταστηµατάρχες σύννοµοι βάσει τις αποφάσεις που 
έχουµε πάρει ¨Τι κάνει ο ∆ήµος;¨. Εµείς αντιστρέφουµε το ερώτηµα και λέµε το εξής: Τι 
κάνετε κύριοι του Λιµενικού Ταµείου που εισπράττετε χρήµατα του καλαµατιανού λαού; Τι 
κάνετε κύριοι κυβερνήτες που τόσα χρόνια λέτε ότι τα Λιµενικά Ταµεία θα περάσουν στη 
δικαιοδοσία του ∆ήµου; Εµείς κάνουµε προτάσεις ακόµα και για την κατεδάφιση των 
αποθηκών. Σιγά να µη! Κράτος εν κράτη είναι.   

Απλή είναι η διαδικασία. ∆εν έχω τίποτε µαζί τους, διαχειριστικά όµως αυτό το πράγµα πρέπει 
να τελειώνει. Είναι οπισθοδροµική η διαδικασία.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Θα κάνω µια διευκρίνιση. Προφανώς όταν έκανα την προηγούµενη πρόταση 
για την παράκαµψη στη θέση στάθµευσης δεν εννοούσα στο κοµµάτι που 

το πεζοδρόµιο είναι πάρα πολύ στενό. Εννοούσα στο κοµµάτι που το πεζοδρόµιο αυτή τη 
στιγµή είναι από 5 µέτρα και πάνω. Στα 5 µέτρα, άρα συν αυτό που γίνεται απ΄ έξω πάµε στα 
7.  Άρα λοιπόν για εκείνα τα κοµµάτια µπορεί να γίνει κάλλιστα αυτή η παρέµβαση όπως την 
πρότεινα και θεωρώ ότι είναι το κοµµάτι που είναι µετά ακριβώς από τη Ρήγα Φεραίου. Από τη 
Ρήγα Φεραίου και µετά είναι εύκολο να γίνει. 

ΜΠΑΚΣ ∆ΗΜ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο; 
Κύριε ∆ήµαρχε.   

 
 
……….. (δεν ακούγεται) ……..  η οποία θεσµικά ανήκει στο Λιµενικό Ταµείο. Το 
Λιµενικό Ταµείο έχει την ευθύνη για το πεζοδρόµιο, η Λιµενική Αστυνοµία, το 

Λιµεναρχείο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο  όχι η ∆ηµοτική Αστυνοµία ούτε η ΕΛ.ΑΣ., τα 
καταστήµατα ελέγχονται από αυτές τις αρχές, τα καταστήµατα πληρώνουν στο Λιµενικό 
Ταµείο και οτιδήποτε έχει σχέση µε τα καταστήµατα και κάποια περίπτερα τα οποία βλέπετε 
εκεί, τα οποία είναι super market κυριολεκτικά, στο Λιµενικό Ταµείο αναφέρονται. Ο ∆ήµος, ως 
όφειλε, βεβαίως υπήρξε συνεργασία µε το Λιµενικό Ταµείο  διότι δεν θα µπορούσαµε να 
ακουµπήσοµε κυριολεκτικά πάνω σ΄ αυτό το πεζοδρόµιο, εκεί έχουµε φτάσει, σε συνεργασία 
λοιπόν έβαλε το φωτισµό και τον πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λησµόνησα να σας πω 
ότι είναι σε εξέλιξη η υπογειοποίηση του φωτισµού ώστε να µην υπερίπταται όχι δεκάδες 
εκατοντάδες καλώδια από την Τσαµαδού µέχρι την νέα Καλαµάτα, αυτά θα υπογειοποιηθούν 
για να τελειώσουµε µε αυτή την ασχήµια. Και βεβαίως θα γίνει µια προσπάθεια µε τους 
καταστηµατάρχες, βεβαίως έχουν καλή διάθεση αλλά πληρώνουν αλλού και αναφέρονται 
αλλού. ∆ηλαδή αν δεν γίνει  αυτό που λέει και ο ∆ηµήτρης ο Μπάκας, θεσµικά να περάσει το 
Λιµενικό Ταµείο το Λιµάνι όπως προβλέπεται από τον 3463 στο ∆ήµο Καλαµάτας και στους 
∆ήµους γενικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα είµαστε πόλη χωρίς µέτωπο στο κεντρικό 
σηµείο της θάλασσας.  

Αυτή είναι η πραγµατικότητα. ∆εν είναι δεδοµένο το πεζοδρόµιο, άλλοι έπρεπε να έχουν 
κατασκευάσει 2-3 φορές το πεζοδρόµιο, εκεί που περπατάµε είναι από τη δεκαετία του ΄20. 
Και οι κολώνες οι τσιµεντένιες που είχαν διαραγεί και αυτές είχαν τοποθετηθεί από τη δεκαετία 
του ΄20, δεν πήγαινε άλλο αυτή κατάσταση γι΄ αυτό και οι δηµότες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προχώρησε τη συγκεκριµένη διαδικασία για την αναβάθµιση της πόλης.    

Εγώ ευχαριστώ και το Λιµενικό Ταµείο, θέλω να το πω. Υπήρξαν αντιπαλότητες υπήρξαν 
άσχηµες καταστάσεις. Αυτές οι 200.000 € … Άσχηµες καταστάσεις σε σχέση µε τη βασική 
πολιτική διότι εγώ επέµενα, όπως και ο προηγούµενος ∆ήµαρχος, από την εποχή του 
Κουτουµάνου διαβάζω ακόµα, ο συγκεκριµένος χώρος να περάσει στο ∆ήµο και σύµφωνα µε 
τον 3463. Τι να κάνοµε, σ΄ αυτόν τον τόπο έχοµε 2 κράτη, το Υπουργείο Εσωτερικών µε τους 
δικούς του νόµους, το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας µε τους δικούς του νόµους και πάει 
λέγοντας. ∆ιατέθηκαν όµως 200.000 €, είναι πολύτιµα χρήµατα αυτά, ώστε να ολοκληρωθεί 
από το ποσό το οποίο απαιτείται και να ολοκληρώσοµε σύντοµα το συγκεκριµένο έργο που 
είναι βασικό για την εικόνα της παραλίας και για την ανάπτυξη της πόλης. 

 
Ευχαριστώ.  
Οµόφωνα; Οµόφωνα.  

 
 
Ακολούθως προτείνονται ως εκπρόσωποι του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή 
παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης, οι: 

- κ. Σπίνος Γεώργιος, µε αναπληρωτή του τον κ. Αθανασόπουλο Κων/νο 
- κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, µε αναπληρωτή του τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:      

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι.  Εγκρίνει την από ∆εκέµβριο 2009 συνταχθείσα από το Τµήµα Μελετών της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας υπ΄ αριθµ. 93/2009 
µελέτη του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδροµίου οδού Ναυαρίνου».  

 
ΙΙ.   Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 

και του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Μεσσηνίας για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 
σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας έχει αναλυτικά 
ως εξής:  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

                                                              
 

      Στην Καλαµάτα σήµερα………………ηµέρα της εβδοµάδας………… ………….. οι   
ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 

 
1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. 

Παναγιώτη Νίκα, κάτοικο Καλαµάτας, 
 
2. Το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 

κ. Νικόλαο Τζάννε, κάτοικο Καλαµάτας. 
 
 
              Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1o   
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
1.1 Προοίµιο 
 
    Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση 
(στο εξής σύµβαση), σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο   
“Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων” καθώς και την υπ'αριθµ. 37287/01-11-1999 
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. "Περί Προγραµµατικών Συµβάσεων". 

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3153/03 (ΦΕΚ 153/Α/19-06-03). 

4. Την µε αριθµό 6882/21-05-1999, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ,περί τροποποίησης της χερσαίας ζώνης Λιµένα Καλαµάτας. 

5. Την µε αριθµό 238/09 απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής Ν.Μεσσηνίας. 

6. Την µε αριθµό ........απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  
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    Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας και προσδιορίζονται 
οι   τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.  
 Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή νοτίου 
πεζοδροµίου οδού Ναυαρίνου».  

 
 

1.2  Περιεχόµενο της Σύµβασης 
 
   Η παρούσα σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για 
την κατασκευή του έργου και συγκεκριµένα: 

1.   Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1) 

2.   Τον σκοπό (άρθρο 2) 

3.   Το αντικείµενο (άρθρο 3) 

4.   Τον προϋπολογισµό του έργου (άρθρο 4) 

5.   Τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) 

6.   Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) 

7.   Τους πόρους χρηµατοδότησης του έργου και τον τρόπο πληρωµής (άρθρο 7) 

8.   Την διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 8) 

9.   Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης και τις  

      αρµοδιότητές του (άρθρο 9) 

      10.  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (άρθρο 10) 

      11.  Την Επίλυση των διαφορών (άρθρο 11) 

      12.  Την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 12) 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2o  
ΣΚΟΠΟΣ 

 
   Σκοπός της σύµβασης είναι η εφαρµογή προγράµµατος ανάπλασης που θα 
συµβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της ανατολικής παραλιακής 
ζώνης, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης των συµβαλλόµενων φορέων για την 
βέλτιστη αξιοποίηση της περιοχής. 
       Το παραλιακό µέτωπο της πόλης αποτελεί την πλέον ευαίσθητη ζώνη, διότι 
αφ'ενός πρέπει να εξυπηρετήσει τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των κατοίκων και 
των επισκεπτών που σχετίζονται µε αναψυχή και τουρισµό, αφ'ετέρου πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της πόλης µας. 
   Με την παρούσα σύµβαση, παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Καλαµάτας να 
υλοποιήσει ολοκληρωµένη παρέµβαση για την ανάπλαση του νοτίου πεζοδροµίου της 
οδού Ναυαρίνου. Η υλοποίηση του έργου αυτού σε συνδυασµό µε το έργο του 
ποδηλατοδρόµου που είναι σε εξέλιξη, θα αποτελέσει µια ουσιαστική και ποιοτική 
παρέµβαση τόσο για την βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών , όσο και για 
την αντιµετώπιση των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν στην τουριστική 
περίοδο, δεδοµένου ότι συµπεριλαµβάνει στο προγραµµατισµό του και το τµήµα που 
εντάσσεται στη ζώνη δικαιοδοσίας του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας.    
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ΑΡΘΡΟ 3o  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
    Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η κατασκευή του νοτίου πεζοδροµίου της 
οδού Ναυαρίνου από την οδό Τσαµαδού έως την οδό Οδυσσέα Ελύτη (εστιατόριο 
"ΒΥΘΟΣ") συνολικού µήκους περίπου 1.030 µέτρων. Το πλάτος του υπό διαµόρφωση 
πεζοδροµίου δεν είναι σταθερό, αλλά µεταβάλλεται. 

    Μετά την κατασκευή του ποδηλατοδρόµου και του κατά µήκους δικτύου φωτισµού 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να κατασκευαστεί και το νότιο πεζοδρόµιο της οδού 
Ναυαρίνου προκειµένου να ολοκληρωθούν οι παρεµβάσεις στη περιοχή και να 
αναβαθµιστεί τόσο η ζώνη των πεζών όσο και η πρόσβαση στα παραλιακά 
καταστήµατα. 

    Στο συγκεκριµένο έργο θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης και 
καθαίρεσης, ώστε το τελικό ύψος του πεζοδροµίου να είναι οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά στο ύψος του ποδηλατοδρόµου. Επίσης θα γίνουν εργασίες 
πλακόστρωσης µε τσιµεντόπλακες τύπου Α΄ ποιότητας τύπου πέτρας και βότσαλο, 
τοποθέτηση φιλέτων χτυπητού µαρµάρου προέλευσης από το Λυγουριό Αργολίδας 
γύρω από τα σηµεία φύτευσης στα οριζόντια και κάθετα φατνώµατα µε τα απαραίτητα 
κράσπεδα και διάστρωση κυβόλιθων. 

  Ακόµη θα κατασκευαστεί το δίκτυο άρδευσης, θα φυτευτούν νέα δένδρα και θα 
τοποθετηθούν παγκάκια και µικροί κάδοι απορριµµάτων. 
     
 
Οι  εργασίες που θα εκτελεστούν  αναλυτικά είναι οι εξής: 
   
1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Προβλέπεται να γίνουν καθαιρέσεις αόπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος, 
πλακοστρώσεων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους στο υφιστάµενο 
κατάστρωµα του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου.  

Επίσης θα αποξηλωθούν τα υφιστάµενα δένδρα, οι µεταλλικές κατασκευές, όλες οι 
πινακίδες σήµανσης διαφόρων τύπων και κάθε αυθαίρετη κατασκευή - παρέµβαση 
από ιδιώτες σε όλο το εύρος του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου . 
 
2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες και επίχωσης µε 
συµπυκνωµένο χώµα   για την διαµόρφωση – εξοµάλυνση κάτω από την υπόβαση του 
πεζοδροµίου.  
 
3.Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
Μετά τις εργασίες εκσκαφής και εξοµάλυνσης από  κατάλληλο χώµα, θα 
ακολουθήσουν εργασίες επίχωσης µε 3Α πάχους 15 εκ  σε όλο το εύρος του 
πεζοδροµίου.   

Όσον αφορά τις κάθετες διατοµές, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν για την υπόγεια 
διέλευση των δικτύων κοινής ωφέλειας των καταστηµάτων από το βόρειο πεζοδρόµιο 
στο σηµείο των τραπεζοκαθισµάτων  κάτω από το όριο του νοτίου πεζοδροµίου  της 
οδού Ναυαρίνου θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 
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i.3   Ασφαλτική προεπάλειψη (πετρελαϊκό) για την συγκόλληση του 
ασφαλτοτάπητα µε την βάση 3Α , καθώς και συγκολλητική επάλειψη για την 
συγκόλληση του ασφαλτοτάπητα. 

i.4 Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους  0,05 µ. (Π.Τ.Π. 
Α265)  

 
4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
Προβλέπεται να κατασκευασθούν  χυτά κράσπεδα από σκυρόδεµα C16-20 στα 
τµήµατα του πεζοδροµίου όπως υποδεικνύονται  στα σχέδια.  
Επίσης η βάση  του πεζοδροµίου θα διαστρωθεί σε όλο το πλάτος του, πλην των 
θέσεων  φύτευσης των νέων  δένδρων,  µε  σκυρόδεµα C16-20, πάχους 0,12µ και µε 
δοµικό πλέγµα S500s. 
 
5.ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
Η διάστρωση του πεζοδροµίου θα γίνει:  

i.5 µε έγχρωµες αντιολισθητικές τσιµεντόπλακες από βότσαλο Α΄ ποιότητας 
διαστάσεων 0.40x0.40x0.04µ, 

i.6 µε γκρι τσιµεντόπλακες Όδευσης Τυφλών Α΄ ποιότητας διαστάσεων 
0.40x0.40x0.04µ, 

i.7 µε έγχρωµες αντιολισθητικές τσιµεντόπλακες τύπου πέτρα Α΄ ποιότητας 
διαστάσεων 0.40x0.40x0.04µ, 

i.8 µε φιλέτα από λευκό ‘’χτυπητό’’ µάρµαρο προέλευσης Λυγουριό Αργολίδος, 
πλάτους 10 εκατοστών και πάχους 3 εκατοστών, γύρω από της θέσης 
φύτευσης και στα οριζόντια - κάθετα φατνώµατα, 

i.9 µε κυβόλιθους αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 0.20x0.10x0.10µ χρώµατος γκρι 
στην συµβολή των οδών Ακρίτα και Ναυαρίνου, όπως υποδεικνύονται στο 
σχέδιο 2/6 της µελέτης.    

 Η επιλογή του χρώµατος των πλακών θα γίνει  από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

 

6.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 Μετά την ολοκλήρωση των πλακοστρώσεων θα τοποθετηθούν ξύλινα 
παγκάκια, µικροί κάδοι στα σηµεία όπως αυτά υποδεικνύονται από τα σχέδια της 
µελέτης καθώς και µαντεµένιες τετράγωνες σχάρες δένδρων στα σηµεία φύτευσής 
τους.   
 
7.Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
 
Στην περίπτωση όπου κατά την διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης του υφιστάµενου 
καταστρώµατος του νοτίου πεζοδροµίου, προκληθούν ζηµίες στα υφιστάµενα φρεάτια 
της κατηγορίας των υδραυλικών, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες 
αποκατάστασης για την σωστή λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.   
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8.ΦΥΤΕΥΣΗ – ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
 
Μέσα στα πλαίσια της κατασκευής του πεζοδροµίου, θα φυτευτούν νέα δένδρα, 
κατηγορίας άκαρπης µουριάς  σε συναρµογή µε τους υφιστάµενους ιστούς φωτισµού 
και εφόσον έχουν αποµακρυνθεί τα υφιστάµενα δένδρα πλην τριών τα οποία 
υποδεικνύονται στα σχεδία της µελέτης.    
Επίσης θα κατασκευαστεί το δίκτυο αρδευτικού συστήµατος σε όλο το εύρος του 
νοτίου πεζοδροµίου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τιµολόγιο της παρούσας 
µελέτης. 
 
9.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 
Για την δυνατότητα τροφοδοσίας των καταστηµάτων στο νότιο τµήµα της Ναυαρίνου 
απαιτείται η δηµιουργία υπόγειου δικτύου το οποίο περιλαµβάνει: 

1. Την αποξήλωση πλακών (στο βόρειο πεζοδρόµιο) την εκσκαφή για την τοποθέτηση 
σιδηροσωλήνων (διατοµής 4’’) και φρεατίων (διαστάσεων 40cm  X 40cm) και τέλος την 
αποκατάσταση αυτών µε την τοποθέτηση νέων πλακών   

2.  Την κατασκευή καναλιού επί  του οδοστρώµατος από το βόριο πεζοδρόµιο στο 
νότιο πεζοδρόµιο της οδού Ναυαρίνου  βάθους 40cm και πλάτους 30cm σε 
συγκεκριµένα σηµεία για την τοποθέτηση σιδηροσωλήνων (διατοµής 4΄) και το 
εγκιβωτισµό  αυτών µε σκυρόδεµα και εν συνεχεία µε άσφαλτο.   

3.Την τοποθέτηση (στο νότιο πεζοδρόµιο) σιδηροσωλήνων (διατοµής 4΄) και φρεατίων 
(διαστάσεων  40cm  X 40cm) 
 
Πιο λεπτοµερής αναφορά στην τεχνική περιγραφή των παραπάνω εργασιών γίνεται 
στα αντίστοιχα τεύχη της Τεχνικής µελέτης του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4o  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
  Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 982.851,92 € (µε ΦΠΑ 19%) σύµφωνα 
µε την µελέτη και τα  τεύχη δηµοπράτησης που συντάχθηκαν από το Τµήµα Μελετών 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας και εγκρίθηκαν µε την υπ’ 
αριθµ. …………………. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 5o  

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

  1.Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας αναλαµβάνει:  

i. Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 
του άρθρου 9 της παρούσας σύµβασης. 

ii. Να υποστηρίζει και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση από το ∆ήµο 
Καλαµάτας του προς κατασκευή έργου σύµφωνα µε το αντικείµενο της 
σύµβασης και τις ισχύουσες διατάξεις. 

iii. Να χρηµατοδοτήσει το έργο όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 7 της 
παρούσας σύµβασης 
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     2.Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει:      

i. Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 
του άρθρου 9 της παρούσας σύµβασης.  

ii. Να αναλάβει τις αρµοδιότητες ως φορέας υλοποίησης και  φορέας επίβλεψης 
του έργου, µέσω της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, βάση του Ν.3463/06 
"Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων" , του Ν.1418/84 "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων", του Π.∆. 609/85 "Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων" όπως 
τροποποιήθηκαν µε το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08,το Π.∆. 171/87 και το 
Π.∆. 410/94, και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων 
και διατάξεις που αναφέρονται στους ∆ήµους. Ήτοι ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας και Προϊσταµένη αρχή το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

iii. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν 
σε όλα τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

iv. Να ενηµερώνει εγγράφως το Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας για τυχόν 
προβλήµατα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα κάθε 
τροποποίηση του έργου αποτελεί τροποποίηση της παρούσας σύµβασης και 
απαιτεί απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων.  

v. Να υποβάλλει στο Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας µετά το τέλος των εργασιών 
βεβαίωση περαίωσης, καθώς επίσης πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής. 

vi. Να χρηµατοδοτήσει το έργο όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 7 της 
παρούσας σύµβασης 

vii. Να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια και προστασία των 
χρηστών των έργων και εγκαταστάσεων µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
και των υποχρεώσεων του από τις κείµενες διατάξεις. 

 
    

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

   Οι εργασίες για την κατασκευή του παρόντος έργου έχουν συνολικό χρόνο 
περαίωσης  τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης , και 
αναλύονται ως εξής σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα : 

1. Οι εργασίες των καθαιρέσεων – αποξηλώσεων  θα  πραγµατοποιηθούν στους   
τρεις πρώτους µήνες.  

2. Οι εργασίες των χωµατουργικών θα εκτελεστούν απ’ αρχής του έργου  έως  και 
την πρώτη εβδοµάδα του τέταρτου µήνα.  

3. Οι εργασίες της οδοστρωσίας – ασφαλτικών για την αποκατάσταση των τοµών 
στο οδόστρωµα θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν µέσα στο τρίτο µήνα. 

4. Οι εργασίες των σκυροδεµάτων   θα ξεκινήσουν την δεύτερη εβδοµάδα από την 
έναρξη του έργου και θα ολοκληρωθούν µία εβδοµάδα πριν το πέρας του έργου. 

5. Οι εργασίες των καλύψεων  θα ξεκινήσουν την δεύτερη εβδοµάδα από την 
έναρξη του έργου και θα ολοκληρωθούν µε το πέρας του έργου. 
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6. Ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί τον τελευταίο µήνα. 

7. Οι εργασίες των υδραυλικών θα ξεκινήσουν απ’ αρχής του έργου και θα έχουν 
ολοκληρωθεί την πρώτη εβδοµάδα του τέταρτου µήνα. 

8. Οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την φύτευση και άρδευση θα ξεκινήσουν 
από την έναρξη της δεύτερης εβδοµάδας  του πρώτου µήνα και θα έχουν 
πραγµατοποιηθεί στο τέλος της πρώτης εβδοµάδας του τελευταίου µήνα του 
έργου. 

9. Οι εργασίες του ηλεκτροφωτισµού – έργα υποδοµής θα ξεκινήσουν µία 
εβδοµάδα πριν την έναρξη  του τρίτου µήνα και θα ολοκληρωθούν µία βδοµάδα 
πριν το τέλος του τρίτου µήνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
  - Το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας θα χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 
200.000,00 €. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε τέσσερις δόσεις των 50.000,00€ η 
καθεµία. Η 1η δόση θα καταβληθεί µετά την κοινοποίηση στο Λιµενικό Ταµείο της 
βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ότι έχει εκτελεστεί το 25% των 
εργασιών.  Οι υπόλοιπες µε την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων από το ∆ήµο 
Καλαµάτας  για την εκτέλεση του 50%, του 75% και του 100% του έργου. 

  - Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα χρηµατοδοτήσει το υπόλοιπο ποσόν δαπάνης, όπως θα 
προκύψει µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

 
Η πληρωµή του αναδόχου του έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση στη ∆/νση 
Οικονοµικών του ∆ήµου των πιστοποιηµένων λογαριασµών που θα συντάσσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία (∆.Τ.Υ.) και των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους του, 
και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της µέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 74 & 75 του Ν.3669/08.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 
συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ. Ε.) για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 
 
-Η Κ.Ε. είναι τετραµελής (4 µέλη) αποτελούµενη από 

1. ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας των οποίων ο ένας ορίζεται 
πρόεδρος της   Κ. Ε. 

2. ∆ύο (2) εκπροσώπους του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας 
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3.Τα µέλη της Κ.Ε. ορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των 
συµβαλλοµένων. Όλα τα µέλη της Κ. Ε. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 

-   Η Κ.Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων της 
σύµβασης, επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής 
της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 

-    Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας 
της. 

   
Στην Κ.Ε. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα  ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα 
οριστούν από την υπηρεσία µετά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού 
µεταξύ του αναδόχου και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ   
   
 Το έργο θα κατασκευασθεί σε χώρο που ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας και στο Λιµενικό 
Ταµείο σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 6882/21-05-1999 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

   Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας ορίζεται φορέας λειτουργίας, µετά την 
ολοκλήρωση του   έργου, για το τµήµα που ανήκει στη χερσαία ζώνη λιµένα 
Καλαµάτας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

   Η Κοινή Επιτροπή, υπό πλήρη σύνθεση, είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των 
διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των 
άρθρων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν 
είναι εφικτή µε τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέµπεται στα αρµόδια δικαστήρια 
Καλαµάτας. 
       

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      
Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής θα γίνεται µόνο 
ύστερα από έγγραφη συµφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα των 
συµβαλλοµένων µερών, τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων. 

  Η µη άσκηση δικαιωµάτων, ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
Συµβαλλόµενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη Σύµβαση ή 
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή ,από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων 
Μερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την 
Σύµβαση. Η Σύµβαση αυτή καταρτίστηκε και θα εκτελεστεί µε βάση τις αρχές τις καλής 
πίστης και των Συναλλακτικών Ηθών. 
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και 
προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα αντίγραφα. 
                                       

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
      
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                          ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   
                                                                                                    Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                       ΤΖΑΝΝΕΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
            ∆ήµαρχος                                                                            Πρόεδρος               
 
 
 
ΙΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 αυτής, τους: 

- κ. Σπίνο Γεώργιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Αθανασόπουλο Κων/νο, επίσης Αντιδήµαρχο Καλαµάτας 

- κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή 
του τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας. 

 
 
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν λόγω 

προγραµµατικής σύµβασης και τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
     

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  12  Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


